






Begin 2008 probeerde ze een kinderdroom in vervulling te 

doen gaan. Ze besloot mee te doen aan de voorrondes van 

Eurosong. Ze spetterde werkelijk van het scherm en België 

maakte kennis met Sandrine als jonge vrouw. Ook hier ging 

ze niet naar huis met goud maar met zilver. Haar land als 

fiere Belg vertegenwoordigen is er dus nooit van gekomen, 

maar  met I feel the same way katapulteerde ze weer naar 

dede hoogste regionen van de Ultratop waar ze wekenlang 

niet meer weg te slaan was van de 2e positie.

Een paar maanden later van datzelfde jaar lag haar 

langverwachte dubbel-cd Boosted klaar voor het grote 

publiek. Naast optredens in het binnen- en buitenland 

schitterde Sandrine ook als special guest tijdens de 

uitverkochte concertreeks Wit Licht van Marco Borsato. 

2008 betekende niet alleen een uitbreiding van haar 

muzikale repertoire en podiumervaring, neen, de 

duizendpootduizendpoot werd ook nog eens de allereerste zwarte 

omroepster op één (grootste TV-zender van België).  

Maar ze voelde zich ontrouw aan haar ziel …muziek. Haar 

zangcarrière kreeg niet de totale aandacht die het 

verdiende en daarom stopte ze na iets meer dan een jaar 

definitief met omroepen.

Voor ze zich echter volledig toespitste op het zingen, werd ze door VIJFtv aangeduid als 

een 'sterke vrouw' door haar jaren toewijding als ambassadrice van SOS Kinderdorpen. 

Ze trok voor de reeks Leefwereld naar Burundi, het geboorteland van haar moeder, om er 

een week als een echte inwoner in het Burundese SOS-dorp te leven. Het resultaat was 

een ontroerende uitzending die een kant van Sandrine toonde die nog nooit eerder was 

gezien.

Niet veel maanden later werd nog een kinderdroom van haar realiteit, want in 2009 mocht Niet veel maanden later werd nog een kinderdroom van haar realiteit, want in 2009 mocht 

ze de stem inspreken van de eerste zwarte Disneyprinses (Tiana) in de Vlaamse versie 

van The Princess and the Frog. Het verhaal speelt zich af in het swingende New Orleans 

in de jaren 20. New Orleans is een van Amerika's bekendste muziekstaten, iets waar de 

grote Randy Newman net wat kaas van gegeten heeft. Hij componeerde voor de 

filmmuziek een mix van  jazz, zydeco, blues en gospelmuziek. Allemaal op het tengere lijfje 

van Sandrine geschreven. Collega-acteurs waren omvergeblazen door de overtuigende 

performanceperformance die ze neerzette en Disney vond haar vertaalde vertolking bij de beste van 

allemaal. 






























	sandrine_pdf_0017_Layer 1
	sandrine_pdf_0016_Layer 2
	bio1
	bio2
	bio3
	sandrine_pdf_0004_Layer 16
	sandrine_pdf_0003_Layer 17
	sandrine_pdf_0012_Layer 6
	sandrine_pdf_0011_Layer 7
	sandrine_pdf_0010_Layer 8
	sandrine_pdf_0009_Layer 9
	sandrine_pdf_0008_Layer 10
	sandrine_pdf_0007_Layer 11
	sandrine_pdf_0006_Layer 12
	sandrine_pdf_0005_Layer 13
	sandrine_pdf_0001_Layer 14
	sandrine_pdf_0000_Layer 15
	booking18

